
                   Souhrnné usnesení z jednání Rady obce Tuchlovice 
                               Usnesení číslo R-11-2015 ze dne  01.06.2015 

Rada obce Tuchlovice 

 

1.  Souhlasí: 

 se záměrem prodeje části pozemku č. 1295/3 v max. výměře 50m2 

 Rada obce nesouhlasí s prodejem části pozemku par.č. 41. Návrh rozdělení parcely je pro 

obec nevyhovující (viz. minulé vyjádření vedení obce) 

 s jmenováním členů komise pro výběrové řízení „Rekonstrukce ulice Hornická“ reg. číslo 

FRO/POV/022788/2015 – pp. Fojta, Poštu, Juričiče, Štrose a pí Vrbovou a souhlasí s 

následným postupem výběrového řízení 3. 6. 2015 od 16,00 hod. 

2.  Schvaluje: 

 Program jednání Rady obce č. 11/ 2015 

 Vnitřní směrnici 1/2015 

 ceník pozemků s platností od 1.7.2015 

 cenovou nabídku na 9 polí – cyklostezka - materiál  L50x50x5 tahokov SQ/40, nerezové + 

zinkování, výroba, montáž, doprava, práce – za 46 809 Kč vč. DPH od společnosti 

Kapamont s.r.o. 

 výjimku v počtu dětí Mateřské školy Tuchlovice pro školní rok 2015/2016 v souladu se 

zákonem č. 561/2004Sb. § 23,odst.5  a Vyhlášky č.14/2005Sb., §2 odst.2 

3. Doporučuje: 

 Vnitřní směrnici 1/2015 předložit ke schválení na příštím zasedání Zastupitelstva obce 

 studii na lokalitu 12.1. ještě prodiskutovat s odborníkem na územní plánování ve smyslu 

případné změny studie 

 geometrickým zaměřením rozdělit pozemek 535/3 na část sousedící jen z parc.č.131 a na 

část sousedící s par.č.127. Poté bude souhlasit se záměrem prodeje na část pozemku 

sousedící s parc.č. 131 

 doporučuje projednávat prodej pozemku par.č. 1341/1 jen za podmínky účasti (prodeje) 

všech majitelů sousedících pozemků tj. par. čísel : 532,534,536,538,540,542,544/1546/1 a 

548/1. Prodej jen části těchto pozemků rada nedoporučuje. Toto území je navíc součástí 

lokality č.8 dle ÚP a bude využita (bude součástí) plánované územní studie č. 8, která by 

měla vzniknout do konce roku 2015 

 pro osazení VO Karlovarská (nabídka Elron s.r.o.) využít možného dotačního titulu - výzvy 

pravděpodobně podzim 2015 

 kontaktovat paní Hanku Peleškovou ohledně nevhodného parkování klientů kosmetických 

služeb 

 pronájem nebytových prostor v domě služeb řešit výzvou na poskytovatele o dodání 

stručného popisu nabízených služeb, plánovaných investic, rekonstrukce, pracovní hodiny, 

rozsah kadeřnických služeb aj. 

4. Bere na vědomí: 

 předžalobní výzvu od JUDr.Bureše, odpověď advokátní kanceláře Kříž a partneři a 

odpověď současného vedení obce 

 informace ZOO koutku na parcele č.2120 v k.ú. Tuchlovice o plánovaném útulku pro 

zvířata v katastru obce Tuchlovice par.č. 1221/4 (handicapovaná zvířata, útulek, 

hospodářská zvířata, exotická zvířata). 

 

 

Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 

starosta obce 

 


